
           

 
 

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» 

 
Ο ΑΔΜΗΕ ΑΠΟΚΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟ INTRASOFT-OTE 

 

 

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει τους επενδυτές ότι 

η Συγγενής της εταιρεία, Όμιλος ΑΔΜΗΕ, ανακοινώνει ότι προχωρά στην προμήθεια νέου  
Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Πληροφοριακού Συστήματος συνολικού προϋπολογισμού 6,5 εκατ. 

ευρώ, το οποίο θα υλοποιήσει η ένωση εταιρειών INTRASOFT International – OTE A.E. 

σηματοδοτώντας την ψηφιοποίηση των εταιρικών διαδικασιών του Διαχειριστή.  
 

Η σύμβαση ανάθεσης υπεγράφη στις εγκαταστάσεις του ΑΔΜΗΕ από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 

Σύμβουλο κ. Μάνο Μανουσάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της INTRASOFT International κ. 

Αλέξανδρο Μάνο και τον ICT Director Ομίλου ΟΤΕ κ. Λυκούργο Αντωνόπουλο, παρουσία του 

Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών ΑΔΜΗΕ κ. Ιάσονα Ρουσόπουλου, του Γενικού 

Διευθυντή Enterprise Solutions Business Unit της INTRASOFT International κ. Χρήστου Κοντέλλη και 

του Private Sector Business Leader Ομίλου ΟΤΕ κ. Δημήτρη Νικολακόπουλου. 

Η INTRASOFT, σε συνεργασία με τον εταίρο της ΟΤΕ, θα αναπτύξει το νέο Ολοκληρωμένο 
Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα του ΑΔΜΗΕ με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση 

των διαδικασιών στους τομείς της Διαχείρισης και Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (ERP – 

Enterprise Resource Planning), της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM – Human Resource 
Management), της Διαχείρισης Παγίων (EAM – Enterprise Asset Management), του Προγραμματισμού 

και της Εκτέλεσης Τεχνικών Εργασιών (WFM – Workforce Management) καθώς και της Διαχείρισης 
Έργων (PS – Project System). Η υλοποίηση του νέου συστήματος θα βασιστεί σε διεθνώς 

διαπιστευμένες τεχνολογίες και λύσεις και αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες τόσο του ΑΔΜΗΕ όσο 
και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου. 

 

Ο κ. Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, δήλωσε: «Με το έργο που 
συμβασιοποιούμε σήμερα με την INTRASOFT και τον ΟΤΕ, η Εταιρεία κάνει ένα μεγάλο βήμα προς την 

ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των εσωτερικών της λειτουργιών. Μέσω του νέου 
Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Πληροφοριακού Συστήματος της SAP, τα δεδομένα της Εταιρείας 

προστατεύονται και αξιοποιούνται με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση του κινητού 

και ακίνητου πλούτου του Διαχειριστή με τη συνδρομή state-of-the-art συστημάτων». 
 

Ο κ. Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International δήλωσε σχετικά: 
«Ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε την υλοποίηση του σπουδαίου αυτού έργου. Η εκτεταμένη εμπειρία 

μας στο κομμάτι του energy ERP και στην ανάπτυξη συστημάτων Πληροφορικής αποτελούν εχέγγυο 
επιτυχίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΑΔΜΗΕ, ενός φορέα που αναμένεται να διαδραματίσει 

κομβικό ρόλο στην αγορά της Ενέργειας. Η συμμετοχή σε αυτό το σημαντικό εγχείρημα αποτελεί 

ιδιαίτερη τιμή και επιτυχία για την INTRASOFT».   
 

Ο κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, ICT Director Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε: «Η συμβολή του Ομίλου ΟΤΕ στο 
πολύ μεγάλο αυτό έργο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΑΔΜΗΕ, επιβεβαιώνει τη θέση μας στην 

αγορά ως αξιόπιστου συνεργάτη, με υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων 

τεχνολογικών λύσεων. Πιστοί στη δέσμευσή μας, με την τεχνολογία να φτιάξουμε έναν κόσμο 
καλύτερο για όλους, στεκόμαστε δίπλα σε κάθε επιχείρηση και οργανισμό, δημόσιο ή ιδιωτικό, που 

θέλει να μεταβεί στη νέα ψηφιακή εποχή». 
 

Αθήνα, 8 Απριλίου 2021 
 

 


